
Lisboa 
   Romana

DOMINGO 
12 DE NOVEMBRO

LISBOA

09h30 - Encontro dos 
viajantes à partida de Lisboa 

na Rua das Portas de Santo 
Antão (junto do Coliseu dos 

Recreios). Introdução ao tema 
da viagem pelo conferencista 

Arqueólogo Rodrigo Banha da 
Silva. Rota pedestre de Lisboa 

começando pelo Rossio e Praça 
da Figueira, com explicação do 

local do circo e necrópole romana. 
Atravessamento da Rua Augusta, 

visitando o Núcleo Arqueológico do 
Banco BCP e a Casa dos Bicos, onde está 

situado um núcleo do Museu de Lisboa-
EGEAC. Junto do Largo da Madalena, na 
Rua das Pedras Negras, contemplação 
e explicação do pedestal de estátua 
romana em homenagem a Lucio Celer. 
Almoço no restaurante Granja Velha. A 
seguir à refeição visita aos Claustros da 
Sé e ao Teatro Romano de Lisboa. Fim da 
Viagem às 18h00.

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento permanente do Arqueólogo 
Rodrigo Banha da Silva durante toda a viagem;
• Acompanhamento por um responsável da 
TRYVEL durante toda a viagem;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário;
• Almoço com bebidas,
•  Todos os impostos aplicáveis;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Despesas de caráter particular designados como 
extras
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12 NOVEMBRO 2017

MIN 20  PARTICIPANTES

 PREÇO P/PESSOA 70€

A visita pretende ser uma aproximação à romana Olisipo. Aproximação que é física, pela 
experimentação pessoal de percorrer a pé o espaço, mas que se pretende também mental, 
ao compor uma imagem panorâmica do que seria a cidade. Propõe-se um percurso que 
segue o trajeto da que era, então, a principal estrada de chegada à cidade: primeiro 
ladeada pela “cidade dos mortos”, nas vizinhanças do circo, para depois atravessar a área 
artesanal suburbana, mais chegada ao movimentado porto. Entrando na cidade romana 
strictu sensu pela zona da Madalena, acede-se ao espaço dos claustros da catedral. 
Aqui as ruínas ilustram as vivências das zonas domésticas, para de seguida se visitar 
o remanescente de um dos mais significantes espaços de representação da Olisipo 
romana, o seu teatro.

LISBOA 
COM RODRIGO BANHA DA SILVA


